
EEN AVONTUUR VOOR TOEKOMSTMAKERS



Het 
avontuur 
begint 
hier



WELKOM!

Welkom bij Montris! We kijken ernaar uit je binnenkort te ontmoeten.

Met dit informatieboekje informeren we je graag over Montris Kinderopvang. We geven je alvast een indruk van wie we zijn en waar we 
voor staan. Zo nemen we je mee in onze (pedagogische) visie, geven we je een sfeerimpressie en voorzien we je alvast van praktische 
informatie over onze OuderApp. Ook zijn de belangrijkste contactgegevens te vinden in dit informatieboekje zodat je weet wie je kunt 
bellen als je vragen hebt.
 
Bij Montris zijn we meer dan een kinderopvangorganisatie alleen. We denken ook graag met jou als ouder mee in het opvoedavontuur. 
Wij zouden Montris dan ook niet zijn als we – naast bovengenoemde informatie – niet ook nog leuke pagina’s toevoegen voor jou als 
ouder. Blader dus vooral verder.

Wij hopen jullie een warm en vertrouwd gevoel te geven en staan voor jullie klaar bij vragen. Onze kindplanning is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 14.00 uur via 035 692 61 71 of via planning@montris.nl.

We wensen jullie en jullie kind(eren) een fijne tijd toe bij Montris Kinderopvang!

Suria Syed   
Directeur Montris Kinderopvang



BSO Ondersteboven staat voor: ‘Sportief, Humor, Eigenwijs, Uniek en Out of the Box’. Dat zie je terug in ons team, ongetwijfeld straks 
in de kinderen én ook in onze locatie. Onze inrichting is kleurrijk met grafische en speelse elementen. Er zijn verschillende hoeken en 
zo is er voor ieder wat wils: een chillhoek, genoeg spelletjes en knutselspullen. We hebben daarnaast wisselende activiteitenthema’s 
waarover ook de kinderen mee kunnen brainstormen.  Nu Ondersteboven een beweeg BSO is, zal bij ons extra aandacht zijn voor het 
MI-talent ‘bewegen’. Bij Ondersteboven komen, naast het MI-talent ‘bewegen’ ook zeker de andere talenten aan bod in het uitgebreide 
activiteitenprogramma. Zo kunnen ook de kinderen die houden van rustig een boekje lezen of lekker knutselen zich bij Ondersteboven 
thuis voelen. 

Ondersteboven bevindt zich in de kantine van Korfbalvereniging Huizen. In deze kantine krijgen we onze eigen ingerichte ruimte: geheel 
Montris-proof dus. Daarbij mogen we gebruik maken van de enorme gymzaal en de buitenvelden. Het zwembad zit in het naastgelegen 
gebouw van Sportcentrum De Meent; dit betekent dat we vanuit Ondersteboven zwemlessen kunnen organiseren.

Als we niet op de speelvelden zijn, vind je ons zeer waarschijnlijk terug in het bos of op de hei. BSO Ondersteboven staat kortom garant 
voor oneindig veel beweegmogelijkheden, sportieve activiteiten en buitenspeelplezier. 

Ons sportieve team heeft er zin in en staat te trappelen om lessen in freerunnen, dansen, skateboarden en meer te geven! 

BSO Ondersteboven start medio mei 2021! 

BSO ONDERSTEBOVEN



Montris, een avontuur voor toekomstmakers. 

Ons verhaal
Als kinderopvangorganisatie hebben we impact op de (levens)
houding die kinderen ontwikkelen; de ontwikkeling van hun 
zelfvertrouwen en de mate van hun bewustwording. Dat is 
belangrijk voor de toekomst.

Montris, een avontuur voor toekomstmakers. 

Daarnaast prikkelen we als organisatie structureel 
‘impactbewustzijn’. Impactbewust is het besef dat het uitmaakt 
wat jij doet, in welke context dan ook. Dat doen we onder onze 
Verderkijkers, maar ook binnen de branche, gemeenten en in de 
maatschappij. En natuurlijk onder ‘onze’ kinderen. 

Het landschap waarin het impactbewustzijn onder kinderen kan 
ontstaan is typisch Montris; een combinatie van het stimuleren 
van de 21st century skills, het concept Meervoudige Intelligentie, 
onze thema’s, activiteiten en de inrichting van onze locaties. 
Samen met onze Verderkijkers ( de pm’ers) van de locaties 
gaan de kinderen op avontuur. In het groot en in het klein. Het 
opgroeiavontuur. Dit maakt ons meer dan opvang alleen. 
Voor ons ‘avontuur’ gebruiken we het pedagogisch kompas 
waarin onze pedagogische visie is verwerkt. Onze handelingen, 
houdingen en opvoeddoelen navigeren vanuit het begrip 
impactbewust. Het kompas geeft ons zo richting, inspiratie, 
grond voor reflectie en een basis. 

Wat het avontuur ons ook brengt, we zorgen altijd voor een 
emotioneel veilige, stabiele, omgeving.

We kiezen er daarom voor om samen te werken met 
Verderkijkers; collega’s, ouders en partners met een warm 
hart voor kinderen, een scherp oog voor de toekomst en een 
inspirerende houding. Zodat we in de waan van de dag niet het 
zicht verliezen op ontwikkelkansen- en behoeften. 

In ieder kind zien wij een Toekomstmaker. En als kinderen zich 
bewust zijn van hún impact, kunnen ze deze inzetten om zo het 
beste uit zichzelf, elkaar, hun omgeving en de toekomst te halen. 

Waarin het kind, het gezin, de Montris teams en onze partners 
zich optimaal bewust zijn van hun sociale context en hun impact, 
zodat we samen dagelijks het avontuur aan kunnen gaan om 
elkaars toekomst positief en constructief te beïnvloeden. 
Ons ‘avontuur’ is Eigen, Impactbewust en Pionierend.



Pedagogisch concept
Montris kinderopvang ondersteunt kinderen en jongeren in hun 
avontuur van het opgroeien, zodat ze met zelfvertrouwen en oog 
voor hun omgeving de toekomst kunnen ontdekken. 

We zijn ons bewust van de impact die ons pedagogisch handelen 
heeft op de kinderen. Onze pedagogische visie is daarom 
opgebouwd rondom de waarde Impactbewust. Dit is een van onze 
kernwaarden naast Eigen en Pionierend. Impactbewust is het 
besef dat het uitmaakt wat jij doet, in welke context dan ook.

In onze pedagogische visie, vormgegeven in het pedagogisch 
kompas, is te zien dat onze handelingen, houdingen en 
opvoeddoelen navigeren vanuit dit begrip. Het kompas geeft ons 
zo richting, maar ook inspiratie, grond voor reflectie en een basis. 
Op de volgende pagina is het kompas weergegeven.

In iedereen en dus in elk kind zien wij een toekomstmaker. En 
toekomstmakers hebben, bewust of niet, impact op de toekomst. 
Die toekomst betreft alles wat nog komen gaat; of dat nu over 
twee minuten is, morgen of over 50 jaar. Dus niet alleen handelen 
wíj bewust, we ondersteunen ook de kinderen om zich bewust 
te zijn van hún impact, om zo het beste uit zichzelf, elkaar, hun 
omgeving en de toekomst te halen.

Ons pedagogisch handelen, onze activiteiten en de inrichting van 
onze locaties vormen het landschap waarin die bewustwording 
kan ontstaan. We gaan samen in dat landschap op ‘avontuur’, 
in het klein en in het groot. Onderweg zullen we ‘heuvels’ en 
‘obstakels’ tegenkomen, maar dankzij onze slimme uitrusting zal 
het overwinnen hiervan zorgen voor een groeiend zelfvertrouwen.

Kinderopvang bij Montris, is meer dan opvang alleen. 





Dat is er één 
van Montris



Scrapbookpagina’s
Tijdens de lockdown in maart 2020 wilden wij onze Montris-ouders graag een steuntje in de rug geven. Daarom hebben wij een 
scrapbook ontwikkeld: een soort herinneringsboekje voor later waar activiteiten in staan,  met plek voor foto’s en kleine krabbels. 
Zo kun je altijd nog eens terugkijken naar deze tijd en je weer voorstellen hoe het was. In eerste instantie was het voor een 
vakantieweek, maar het scrapbook is natuurlijk op elk moment te gebruiken!

Daarnaast hebben we in oktober, in het kader van de week van de opvoeding, met verschillende collega’s een journal ontwikkeld 
om ouders even wat rust gunnen in de gekke tijd. In het scrapbook staan opdrachten om even tot jezelf te komen, want dat is 
immers soms lastig in de hectiek van de dag. 

Graag geven wij jullie een kijkje in ons scrapbook en ons journal. Mocht je nieuwsgierig zijn naar het hele scrapbook: kijk dan snel 
op www.montris.nl/scrapbook.



TODAY
De week doormidden hakken. En hoe doe je dat beter dan met een onvergetelijke dag. Alle Flodder-
tjes en smeerkezen verzamelen, want we gaan alvast een voorproefje nemen op Modderdag. Wat 
kan ons het schelen! We doen het gewoon! Zo vies worden, dat je snot morgen nog bruin is. En 
vanavond mag iedereen shinen op de stip tijdens ‘My family’s got talent’. Tussendoor eten jullie 

gezond. Maar ook creatief en mogelijk exotisch. Om van te watertanden toch?

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Vies, viezer, viest! Organiseer een voorproefje op Modderdag. Met 
bijvoorbeeld de volgende onderdelen:

- Een modderglijbaan; met een zeil op de grond, water en modder, maak je 
zo een modderglijbaan. Zwemkleren of oude kleren aan en glijden maar!

- Een modderbad; gooi bijvoorbeeld de zandbak vol met water en poedel 
een eind weg in je modderbad.

- Moddertikkertje, maar gooi alleen op elkaars billen. In je gezicht voelt niet 
fijn.

- Verven met modder. Papier en modder, is het enige dat je nodig hebt!

- Speel het Moddergooispel. Neem een groot stuk papier (of bijvoorbeeld de 
achterkant van een stuk behang), hang het buiten op en teken hier 
verschillende formaten cirkels op. Schrijf daar een puntenaantal in. Een 
hoger aantal in de kleinere cirkels. Maak dan modder. Bepaal een afstand en 
gooi met ‘ballen’ van modder in de cirkels. Wie scoort de meeste punten?

Mis jij je vriendjes en vriendinnetjes? Laat weten dat je aan 
ze denkt! Stuur een zelfgemaakt ‘vakantiekaartje’ en vertel 

over al je belevenissen. Je kunt er bijvoorbeeld ook wat 
zaadjes van vergeet-mij-nietjes bij doen en een door jou 
opgevrolijkte envelop is altijd cooler dan zo’n witte toch? 
Ook grappig is ‘Throw and grow’ confetti om erbij in de 

envelop te doen!

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel vrolijk uit kan zien.
Maak je bord mooi op met bloemetjes. Je kunt ook eetbare bloemetjes nemen 

en die op je brood doen. Of snij een spiegelei in de vorm van een bloem (maak 
golvende randen van het eiwit en zorg ervoor dat de gele dooier in het midden 

zit)

Iedereen komt aan de beurt om op de stip te staan vanavond in ‘My 
family’s got talent’. Welke acts zetten jullie neer? Is de jury streng maar 

rechtvaardig of mag iedereen door naar de volgende ronde? Als je je 
tussendoor verkleedt, kun je meerdere typetjes spelen! Oefenen mag, 

improvisatie is ook toegestaan.

DINER
Hebben jullie samen een lievelingsland? Een land waar je op vakantie bent 

geweest of waar jullie nog graag naartoe zouden gaan? Voeg dan een 
vleugje ‘Spanje’ of een snufje ‘Griekenland’ toe aan het eten van vanavond. 

Met bijpassende muziek, is het net alsof je daar echt bent.

Staar naar de wolken en benoem welke 
figuren je ziet.

LUIERTIP

VRAAG
Wanneer voelde jij je vandaag blij? Waarom?

L

TODAY
Wat fijn dat iedereen wel iets liever voor elkaar lijkt te zijn in deze gekke tijd. Zijn jullie dat ook? 

Maak van vandaag een soort Complimentendag, even extra extra extra veel liefde verspreiden! Daar gaat 
toch iedereen van glimmen?! Daarna de energie eruit! Organiseer een wervelende Family Gamesdag. 

Wie gaat er met die felbegeerde beker vandoor?

DOEN DOEN

LUNCH

DOEN

Maak van vandaag Complimentendag. 
Verstop of lieve briefjes met complimenten 

voor elkaar door het huis. Of maak een 
podium en zet daar steeds een ander 

gezinslid op, die dan overladen wordt door 
complimenten. En dat kan gaan van ‘de 

mooiste kleine teen die ik ooit gezien heb’ 
tot ‘het allercoolste broertje van de wereld’.

Bedenk een challenge voor je lievelingsjuf 
0f -meester (mail deze ook naar ons op 

info@montris.nl) of voor je vader of moeder. Jij mag 
in je luie stoel toekijken hoe zij het uitvoeren!

Gezond eten! Maar dat betekent niet dat het er niet heeel vrolijk uit kan zien.

Idee: Kun jij ‘dierenbroodjes’ maken? Bijvoorbeeld het hoofd een bruine beer met 
pindakaas, 3 plakjes banaan(voor de oren en snuit) en 3 blauwe bessen (ogen en 

eentje op de snuit).

Organiseer een Family gamesdag! Een soort sportdag met je familie, waar je 
voor elke activiteit punten kan scoren. Maak ook een medaille of beker 

voor de winnaar, dat hoort erbij toch?! Ouderwets of nieuwerwets?
Nieuwe stijl:

- Maak een indoor of outdoor laser maze. Wie kan hier het snelste 
doorheen komen zonder af te gaan? 

- Speel ‘The floor is lava’.
- Stapel wc-rollen op elkaar, in de vorm van piramide, gooi deze om met 

een balletje.

Oude stijl:
- Zaklopen

- Ver springen
- Hoogspringen

- Hardloopwedstrijdje
- Hoelahoepen

DINER
Toch een beetje op vakantie! Pak een atlas en kies een land uit. Zoek een 
recept op dat typisch voor dit land is. Je kunt ook geblinddoekt ‘Ezeltje 

prik’ doen op een grote landkaart, als je het echt verrassend wilt maken. 
En wel meehelpen met koken he! Als extraatje zou je ook nog bijpassende 

muziek op kunnen zetten.

Als je alle complimenten opschrijft en in 
een pot doet, kun je hier later nog eens 

eentje uit trekken om elkaar spontaan in 
het zonnetje te zetten.

LIFEHACK

VRAAG
Het eerste dat ik ga doen als deze tijd voorbij is ...



Niet van suiker 
Rainy days ahead, als we van iets zeker kunnen 
zijn in Nederland… Maar! Wat doen kinderen als 
het regent? Juist! In de plassen stampen. Wat 

doen volwassen als het regent? Juist! Mekkeren 
en al fietsend moeilijk doen met paraplu’s. 

Probeer de regen als feest te zien, als confetti 
van de wolken, als een spontane douche, een 

plons in het diepe. Zie het plezier of de verwon-
dering van je kind als een voorbeeld. Ga dus eens 

expres naar buiten als het regent, doe goede 
kleding aan en dan lekker samen voetballen of 

iets anders doen. 

Huil lachen om je eigen falen
De perfecte ouder bestaat, godzijdank, niet. Kennen 

jullie van die ‘faalavonden’, waarop succesvolle mensen 
vertellen over hun falen. Het falen dat ze nodig hadden 
om te komen waar ze nu zijn. Het falen waarvan ze iets 

van geleerd hebben en wie weet nu ook om kunnen 
lachen. Het falen dat anderen inspireert om door te 
zetten en om te laten zien dat falen, fouten maken, 

menselijk is. 
Van welk ‘falen’/’foutje’ in de opvoeding van je kinderen 

kun je nu een mooie anekdote maken? Eentje met 
humor, eentje waar een ander van kan leren, eentje 

waarvan jij geleerd hebt? Schrijf het hieronder op (ook 
alvast voorbereiding op je volgende klassenborrel of 

babyclub)Maar echt; ‘Let it go’.

Relativeren kun je leren. Hoe maak je de 
gebeurtenissen die je dwarszitten, 
waarover je piekert kleiner, nog kleiner, 
totdat ze verdwenen zijn? Wat kan 
helpen is om een liedje te maken. Denk; 
‘Let it go, let it gooo’ (Frozen). Hoe 
valser gezongen, hoe beter. En herhaling 
helpt. Op de fiets, in de auto, op de wc.

Het woord ‘nee’

Turf hoe vaak je ‘nee’ zegt tegen je 
kind op een dag. 

Verzin vervolgens alternatieven voor 
‘nee’. Denk aan; ‘Het is nu niet het 
meest geschikte moment, maar ik 

denk graag met je mee wanneer het 
wel kan.’ Minimaal zes!

 

Even inchecken

Tegen overweldigd aan? Check even in bij jezelf. 
Voel je voeten op de grond, probeer te ‘aarden’. 

Ga stevig staan of zet terwijl je zit je voeten 
stevig op de grond. Voel jezelf ‘geworteld’ zijn. 
Let op je ademhaling. Probeer een aantal keer 

goed met je buik adem te halen. Check je lijf of je 
spanning voelt. Aangespannen billen, schouders 
of kaak? Geef je lijf toestemming om te mogen 

ontspannen. Zuchten helpt ook!

Advies inwinnen

Twijfel je over een juiste aanpak ergens van? Durf je 
kinderen te vragen wat zij ervan vinden en wat ze graag 

zouden willen. Vanaf een jaar of 8 kan dit heel goed. 
Laat zien dat ook jij maar een mens bent. Daarnaast 

zullen ze waarschijnlijk graag meedenken en voelen ze 
zich serieus genomen. 

Uit de sleur
Zo’n dag die een beetje ‘op slot’ zit. De 
stemming is niet om over naar huis te 
schrijven en de sleur bekruipt je.
 Doorbreken die hap! Doe iets 
onverwachts. Heb je van die kinderen 
die continue en overal de handstand 
moeten doen? Doe mee! Of speel na het 
eten toch nog een kort spelletje, als je 
dat anders nooit zou doen. Bedenk dat 
na het eten nog eventjes ‘iets’ doen, 
voor kinderen lijkt alsof de avond opeens 
oneindig is. Elkaar uitgebreid knuffelen 
in ‘het grote bed’ is ook fijn of een 
avondwandeling in het donker…. Schrijf 
hieronder een aantal dingen op die je 
zelf zou kunnen doen om de stemming 
te doorbreken. Sfeersaver

 Moet jij steeds ‘nee niet aanzitten’ 
zeggen over hetzelfde voorwerp in 

huis? Denk eens om! Haal het 
voorwerp tijdelijk weg. Dat is niet 

toegeven, dat is simpelweg minder 
‘nee’ zeggen en daar wordt de sfeer 

alleen maar beter van.

17 secondenregel
Als je kind iets ‘moeilijks’ overkomt, wacht 

dan 17 seconden. Geef ze tijd om hun 
frustratie en dergelijke zelf te ontdekken, 

zelf te overwinnen. We hebben allemaal die 
kleine bergjes nodig om te overwinnen, zodat 

ons zelfvertrouwen kan groeien.

 
Goed voorbeeld, doet volgen

Wees een voorbeeld. Zeg niet; ‘ga eens een boek lezen’, maar lees zelf een boek. 
Schreeuw niet; ‘Stop met schreeuwen’, maar schreeuw zelf niet. Zeg niet; ‘Je moet dit 
tenminste proeven’, maar probeer zelf nieuwe producten. Kun je deze aanvullen? Wat 

wil jij graag dat je kinderen doen en waarin kun je een voorbeeld zijn?



Een kleine 
sfeerimpressie



Ouderapp
Wij maken gebruik van De OuderApp. De OuderApp toont in een overzichtelijke tijdlijn de gebeurtenissen van je kind(eren). Zo 
blijf je op de hoogte van de dag die je kind op de opvang beleeft, met foto’s, berichten en dagboekverslagen. Ook heb je via 
de OuderApp inzicht in de agenda en kan je heel eenvoudig extra dagen aanvragen, dagen ruilen, afwezigheid doorgeven en 
toestemmingen instellen. Daarnaast vind je in de app alle belangrijke informatie van je kinderopvangorganisatie,
nieuws-berichten, nieuwsbrieven en gegevens van je kind(eren).

Via de planning krijg jij een mailtje hoe je kan inloggen in de OuderApp. De OuderApp is te downloaden in de Google Play Store 
(voor Android) en in de App Store (voor iOS). Als je de app hebt geïnstalleerd kun je inloggen gegevens, die je per e-mail hebt
ontvangen.

Als je voor de eerste keer inlogt op de app vul je drie velden in:
• De URL van de kinderopvangorganisatie (montris.ouderportaal.nl)
• Gebruikersnaam
• Wachtwoord 

Je kan het Ouderportaal via de Ouderapp bereiken, of via de link: montris.ouderportaal.nl . 

Mocht je vragen hebben over de Ouderapp kan je altijd contact opnemen met de planning of afdeling communicatie. 



Veel
plezier
op 
avontuur!


